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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebuah karya sastra mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat di 

sekitarnya. Misalnya nilai moral, nilai keagamaan, dan nilai budaya dari 

sebuah peradaban masyarakatnya. Sebuah karya sastra ditulis oleh pengarang 

untuk menawarkan model kehidupan yang diidealkannya. Karya sastra 

mengandung penerapan moral dalam sikap dan tingkah para tokoh dengan 

pandangannya tentang moral. Moral dalam karya sastra dapat dipandang 

sebagai amanat dan pesan.  

Moral adalah suatu keyakinan tentang benar salah, baik dan buruk, yang 

sesuai dengan kesepakatan sosial, yang mendasari tindakan atau pemikiran. 

Moral berhubungan dengan benar salah, baik buruk, keyakinan, diri sendiri, 

dan lingkungan sosial. Sedangkan dalam karya sastra moral merupakan 

sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, merupakan 

makna yang terkandung dalam sebuah karya, makna yang disampaikan lewat 

cerita.  Karya sastra lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai hasil dari 

imajinasi pengarang serta refleksi terhadap gejala-gejala disekitarnya. Oleh 

karena itu, kehadiran karya sastra merupakan bagian dari kehidupan 

masyarakat.  

Realitas kehidupan yang terjadi di tengah masyarakat dengan daya 

imajinasi pengarang menghasilkan sebuah rentetan kisah kehidupan yang 

terlihat nyata walaupun unsur fiktif yang diberikan oleh pengarang terkadang 

seimbang bahkan lebih dari kenyataan yang dilukiskan. Dengan membaca 

sebuah karya sastra, pembaca akan mendapat gambaran tentang 

masyarakatnya maupun kondisi tempat yang dilukiskan dalam sebuah karya 

sastra. 
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Nilai moral pada dasarnya memiliki banyak arti sesuai dengan sudut 

pandang yang berbeda-beda. Nilai moral dan hukum mempunyai 

keterkaitan yang sangat erat sekali. Nilai dianggap penting oleh manusia 

itu harus jelas, harus semakin diyakini oleh individu dan harus 

diaplikasikan dalam perbuatan. Nilai moral bukan opsional, melainkan 

wajib. Dihadapan nilai, kita tidak mungkin bersikap ya atau tidak.  

Hasil penelitian Nugroho (2016) menyatakan bahwa aspek sosial 

merupakan aspek moral yang meliputi aspek moral yang baik dan aspek 

moral yang buruk. Sedangkan hasil penelitian Alvika Candra Puspita, dkk 

(2018) menyatakan bahwa nilai moral sosial adalah nilai yang mencakup 

hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial termasuk 

hubungannya dengan lingkungan alam. Penelitian yang dilakukan oleh 

Mutia Nur Aini (2018) ditemukan hasil penelitian yaitu nilai-nilai moral 

seperti (a) hubungan manusia dengan diri sendiri seperti takut yaitu Sri 

Ningsih takut akan bayang-bayang masa lalunya, maut kedua orang tua Sri 

Ningsih meninggal dunia, rindu serta dendam, (b) hubungan manusia 

dengan manusia lain dalam lingkup sosial dan lingkungan alam (c) 

hubungan manusia dengan Tuhan-nya meliputi beribadah. 

Nilai moral adalah fenomena kewajiban. Kesaksian tentang 

kewajiban ada dalam tindakan dan bahasa manusia sehari-hari. Nilai moral 

berkaitan dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Nilai moral juga 

penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan adanya nilai moral 

seseorang akan berfikir sebelum bertindak. Nilai moral dalam sebuah 

karya sastra sangat penting, termasuk dalam novel. Novel dapat 

mempengaruhi pikiran dan perasaan seseorang yang membacanya, untuk 

itu nilai moral baik dan buruk yang dilukiskan pada novel dapat 

berpengaruh pada pembacanya, dengan melalui novel maka secara tidak 

langsung penulis menyampaikan pesan dan amanat yang terdapat dalam 

novel yang ditulisnya.  

Novel merupakan karangan prosa yang mengandung rangkaian cerita 

kehidupan seseorang dengan orang yang berada di sekelilingnya dengan 
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menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku dalam kisah yang diceritakan. 

Sebagai bahan penelitian, kali ini peneliti akan memilih novel Negeri di 

Ujung Tanduk karya Tere Liye dan relevansinya sebagai bahan ajar sastra 

di SMA. Namun, sebelum meneliti lebih jauh peneliti memiliki referensi 

dengan penelitian yang terdahulu. Yakni sebuah penelitian yang telah 

dilakukan oleh Endra Muplihun Nilai Moral dalam Dwilogi novel Saman 

dan Larung Karya Ayu Utami dalam penelitian tersebut menggambarkan 

sebuah peristiwa sejarah dan politik, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai 

moral dan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Penelitian tersebut 

akan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu 

dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye dengan tinjauan 

sosiologi sastra. 

Novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye akan menjadi bahan 

penelitian oleh peneliti, nilai moral dalam novel tersebut menjadi momok 

yang sangat penting untuk dibicarakan. Sebab dalam novel tersebut banyak 

ditemukan hal-hal yang berhubungan dengan nilai moral. Penulis dalam 

novel tersebut menuliskan beberapa garis besar rusaknya moral dalam 

negeri yang tidak disebutkan namanya. Dalam novel tersebut, akan 

dianalisis berdasarkan strukturnya. Analisis struktural merupakan kajian 

analisis yang memfokuskan pada unsur intrinsik sebuah novel, yaitu tema, 

alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, serta amanat. Analisis 

aspek moral dalam novel tersebut akan dianalisis dengan pendekatan 

sosiologi sastra. 

Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi 

berasal dari akar sosio  (Yunani) socius berarti bersama-sama, bersatu, 

kawan, teman dan logi (logos berarti sabda, perkataan, perumpamaan) 

(Ratna, 2003:1). Sosiologi sastra adalah penelitian yang terfokus pada 

masalah manusia. Karena sastra sering mengungkapkan perjuangan umat 

manusia dalam menentukan masa depannya, berdasarkan imajinasi, 

perasaan, dan intuisi. Sosiologi sastra justru membawa misi subjek dalam 

kerangka intersubjektif, subjek yang memperjuangkan persamaan cita-cita, 
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khususnya dimensi-dimensi yang berkaitan dengan keindahan 

(Endraswara, 2011: 17). Dalam novel Negeri Di Ujung Tanduk karya Tere 

Liye menggunakan pendekatan sosiologi sastra alasanya novel tersebut 

menggambarkan kenyataan dalam kehidupan, kehidupan yang mencakup 

hubungan antarmasyarakat, dan potret fenomena sosial dan politik. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan meneliti novel Negeri Di 

Ujung Tanduk karya Tere Liye dengan objek yang akan diteliti berupa 

nilai moral, unsur intrinsik yang ada dalam novel tersebut dengan 

menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan relevansinya sebagai bahan 

ajar sastra di SMA. Peneliti berharap hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan 

untuk pembelajaran.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

a. Bagaimana struktur dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere 

Liye?  

b. Bagaimana nilai moral dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya 

Tere Liye ? 

c. Apa relevansinya penelitian ini dengan pembelajaran sastra di SMA ? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Mendeskripsikan struktur dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya 

Tere Liye. 

b. Menjelaskan nilai moral dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya 

Tere Liye dengan tinjauan sosiologi sastra. 

c. Memaparkan relevansi dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya 

Tere Liye sebagai pembelajaran sastra di SMA 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang terdapat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

aspek pokok, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

a. Manfaat teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di 

bidang bahasa dan sastra Indonesia. Serta menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis, pembaca dan pecinta sastra.  

b. Manfaat praktis 

1) Bagi guru  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber ajar dalam 

mengajar materi sastra khususnya berkaitan dengan novel. 

2) Bagi siswa  

Hasil penelitian ini menjadi bahan belajar yang dapat 

digunakan siswa dalam memahami nilai-nilai moral yang terdapat 

dalam sebuah karya sastra khususnya novel. 

3) Bagi pembaca  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pelajaran dalam memahami 

aspek-aspek kehidupan yang terdapat dalam sebuah karya sastra 

untuk diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. 

 


